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MÍSTNÍ ČÁSTI SE ZBAVILY PRACHU
7. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
31. srpna 2013
nám. Plk. Josefa Koukala
13 30
Taneční orchestr Galaxis
ZUŠ Luže
15 00
Túfaranka
17 30
Slepá idea
19 00
Junkie Dog Blues
21 00
Queenie

Obec Brdo, Doly a částečně Srbce se koncem měsíce července zbavily prašných cest. Asfaltový povrch, který
nahradil prach se štěrkem, zvýší v těchto obcích komfort jízdy, chůze a také odstraní letní prášení a zimní kaluže
s blátem.

U2 DESIRE REVIVAL BAND
17. SRPNA 2013 OD 20.30 HRAD KOŠUMBERK
U2 Desire Revival Band vznikl v roce 2000 a tvoří ho
samí ostřílení muzikanti.
Koncertuje po celé České republice, v Německu, Belgii, Holandsku, Rakousku, Polsku a na Slovensku.
Hrává na domácích a zahraničních festivalech a jako
předkapela na koncertech známých skupin, jako např.
německých Scooter, českých Kryštof, Wohnout,
Chinaski, Čechomor, Katapult, Ready Kirken, slovenských No Name, HEX atd.
Skupina hrává také na slavnostech měst, firemních
i soukromých akcích, večírcích, plesech a také

v hudebních klubech a pubech. U2 Desire Revival klade
důraz jak na hudební preciznost, tak i na vizuální
stránku a pódiovou show, která k irským U2 jako jedné
z nejslavnějších rockových kapel všech dob neodmyslitelně patří.
U2 Desire Revival se za 13 let svého působení dle
ohlasu a spokojenosti fanoušků, hudebních agentur
a jejich klientů právem řadí k nejlepším evropským U2
revivalům.
Více na www.u2revival.cz
Vstupné: 90,- Kč v předprodeji / 120,- Kč na místě.

Vstupné 50,-Kč
děti do 120 cm zdarma.
Více informací naleznete v Lužském
zpravodaji na straně 2
a na www.luze.cz.

UPOZORNĚNÍ
Ve dnech 10.
a 31. srpna 2013
bude Sběrný dvůr Luže
z důvodu dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

DECHOVKA
DAMBOŘANKA
10. 8. 2013
OD 15.00 HODIN
FOTBALOVÝ STADION LUŽE

FAT OLD SUN
HUDBA PINK FLOYD
10. 8. 2013
OD 20.30 HODIN
NÁDVOŘÍ HRADU
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7. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI - 31. SRPNA 2013
TANEČNÍ ORCHESTR GALAXIS
ZUŠ LUŽE od 13,30
Jako již tradičně zahájí městské slavnosti taneční
orchestr Galaxis ZUŠ pod vedením Marka Jirovského.

SLEPÁ IDEA od 17,30

QUEENIE od 21,00

Slepá idea je rockovou kapelou, jejíž vznik je datován
od dubna 2011, kdy do kapely přišel výborný bubeník
Jirka Peterka z Luže a skvělý basák Jaroslav Borovec.

Kapela Queenie pochází z Prahy a byla založena
v únoru 2006 partou mladých hudebníků. Díky píli a
zodpovědnému přístupu k písním Queen si získala
přijetí publika nejenom na území České republiky,
ale napříč celou Evropou a např. také v Asii. Nyní se
řadí mezi přední Queen tribute kapely v Evropě, kde
také nejčastěji vystupuje. Díky živému projevu hranému v původních tóninách i aranžích, originálním
rekvizitám, autentickému vybavení a vizuální
podobě se členy legendárních Queen předvádí výjimečnou show. Hlas zpěváka spolu se zvukem
Rudého Speciálu (kopie kytary Briana Maye)
dodává soundu Queenie nádech originálu, a nejen
díky tomu se těší přízni fanoušků britské superka-

TÚFARANKA ZE ŠAKVIC od 15,00
Túfaranka to není jenom pravá moravská kapela.
To jsou především mladí a veselí chlapci ze Šakvic,
kteří nezkrotným temperamentem a upřímnou láskou
k muzice získávají stále větší obdiv posluchačů nejen
doma, ale i v zahraničí. Túfaranku založil v roce 1978,
tehdy jako mládežnickou kapelu šakvický muzikant
Josef Šural. Od roku 1993, kdy tato kapela zvítězila na
celosvětovém festivalu dechových hudeb v holandském Kerkrade, začala popularita Túfaranky postupně

JUNKIE DOG BLUES od 19,00
Junkie Dog Blues je chrudimská rocková kapela, která
vznikla na podzim roku 2011. JDB hraje svojí vlastní
tvorbu, která je, vzhledem k tomu, že její členové zároveň působí nebo působili i v dalších projektech chrudimské hudební scény, velmi různorodá. Žánrově
kapela, která se stále vyvíjí, směřuje k česky zpívanému rocku s prvky popu, funku a punku. JDB chce
být energickou, spontánní kapelou, která sází na jednoduchost a přímočarost.

pely. Za sebou mají nejrůznější vystoupení doma i v
zahraničí, a to jak na soukromých večírcích, tak i na
akcích pro širokou veřejnost. Jako jediný velký
český/slovenský Queen tribute band se Queenie
mohou pyšnit účastí na události světového charakteru - jedné z největších světových Queenconvention - Freddie Mercury MontreuxMemorialDay ve
Švýcarsku. V roce 2010 se úspěšně zúčastnili televizní soutěže Česko Slovensko má TALENT, kde se
ze 7000 přihlášených dostali do semifinále mezi
posledních 56 soutěžících.

narůstat hlavně díky působení uměleckého vedoucího
Bohumíra Kameníka a výborného muzikanta a kapelníka Jana Bílka. V rozmanitém repertoáru Túfaranky se
objevují nejen úpravy lidových písní, skladby významných českých, moravských a slovenských autorů
ale i skladby jiných žánrů, které jsou určeny především
pro sólové nástroje.

NABÍDKA PRONÁJMU BYTŮ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V LUŽI
Rada města Luže dává na vědomí, že město Luže
pronajme uvolněné byty v čp. 9, v ulici Na Výsluní,
s možností pronájmu od 1. 9. 2013.
Byt č. 4, v prvním poschodí, o velikosti 1 + kk (vybavený kuchyňskou linkou, elektrickým vařičem) s příslušenstvím (sprchový kout, WC, chodbička), započitatelná plocha bytu 23,69m2.
Nájemné 877,-Kč/měsíčně + 353,-Kč záloha na služby.
Nájemní smlouva na dobu neurčitou .

Prohlídka bytů je možná po telefonické domluvě
tel.: 469 633 984.
Žádosti o pronájem bytů se budou přijímat
do 31. 8. 2013 na podatelně Městského úřadu
v Luži.

Byt č. 5, v prvním poschodí, o velikosti 1 + kk (vybavený kuchyňskou linkou, elektrickým vařičem) s příslušenstvím (sprchový kout, WC, chodbička), započitatelná plocha bytu 19,77m2.
Nájemné 731,-Kč/měsíčně + 369,-Kč záloha na služby.
Nájemní smlouva na dobu neurčitou .

Koupelna - byt č. 4

Pravidla přidělení bytu:
1. Podání písemné žádosti do 15 dnů od zveřejnění
oznámení vyvěšením na úřední desce.
2. Byt může být přidělen starší osobě, jejíž zdravotní
stav a sociální poměry odůvodňují poskytování pečovatelské služby, u níž lze důvodně předpokládat, že
bude potřebovat pečovatelskou službu pro postupné
ubývání soběstačnosti, zhoršování zdravotního stavu
apod.

Koupelna - byt č. 5
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KRÁTCE
KONTEJNERY NA TEXTIL
SE OSVĚDČILY
V polovině měsíce dubna jsme instalovali ve
spolupráci s firmou Dimatex s.r.o. ve městě
tři kontejnery na textil. Dle jejich sdělení jsme
do těchto kontejnerů za měsíc květen a červen
vytřídili 1,3 t starého textilu. Naší snahou
bude s firmou vyjednat rozšíření těchto kontejnerů i do místních částí.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
SE ZAČÍNAJÍ REALIZOVAT
V parku „U Hvězdy“ vyrůstá dětské hřiště.
Plocha parku dovoluje, aby na tomto místě
vzniklo několik samostatných herních zón jak
pro ty nejmenší, tak i pro děti starší. Byly sem
instalovány i cvičící stroje, aby i rodiče dětí
mohli čas v parku využít ke svému pohybu
a svá dítka měli stále na očích. Postupně
chceme vybavit různými herními prvky
i místní části a ve městě pak rozšířit prvky
v parku pod Chlumkem, v prostoru na Nábřeží
a dalších vhodných lokalitách ve městě.

VÝPIS USNESENÍ
z 15. zasedání zastupitelstva
města konaného dne 19. června 2013
v zasedací místnosti MěÚ Luže
Zastupitelstvo města schvaluje:
01/015
Ověřovatele: Irena Grimlová, Mgr. Václav Šafránek
02/015
Návrhovou komisi: Jiří Kopecký st., MUDr. Petr
Nosek, Ing. Ladislav Zelenka
03/015
Program 15. zasedání zastupitelstva města.
04/015
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
Města Luže za rok 2012, dle přílohy.
05/015
Závěrečný účet města Luže za rok 2012 - s výhradami, dle přílohy.
06/015
Čerpání rozpočtu města za období I. - V. /2013, dle
přílohy.
07/015
Rozpočtovou změnu 1/2013, dle přílohy.
08/015
Prodej p. p. č. 316/18 k. ú. Luže o celkové výměře
75m2 za cenu 30,-Kč/m2 + náklady spojené
s prodejem a vyjmutím z lesního půdního fondu
paní A. Suchánkové, Radim, dle přílohy.
09/015
Prodej p. p. č.1008/6 k.ú Luže o výměře 217m2 za

2

cenu 30,-Kč/m + náklady spojené s prodejem manželům Drbalovým, Luže, dle přílohy.
10/015
2
Koupi p. p. č.1031/23 k. ú. Luže o výměře 123m za
2
cenu 15,-Kč/m + náklady spojené s prodejem od
paní H. Slavíkové, Hroubovice, dle přílohy.
11/015
2
Koupi p. p. č.1031/24 k. ú. Luže o výměře 76m za
2
cenu 15,-Kč/m + náklady spojené s prodejem od
pana J. Hovada, Hroubovice, dle přílohy.
12/015
Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem
Luže a společností VČP Net, s.r.o. Hradec Králové,
dle přílohy.
13/015
Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem
Luže a společností Telefónica Czech Republic, a.s.,
Praha, dle přílohy.
14/015
Obecně závaznou vyhlášku 3/2013 kterou se stanovuje zákaz podomního prodeje, dle přílohy.
15/015
Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Skuteč
a městem Luže o výkonu činnosti obecní policie,
dle přílohy.
Zastupitelstvo města neschvaluje:
16/015
Prodej části p. p. č.650/3 k. ú. Bělá panu M. Zemanovi, Bělá, dle přílohy.

ZPRÁVY Z MATRIKY
V květnu oslavili své životní jubileum

NÁDOBY NA ODPAD
PRO CHALUPÁŘE
Na základě důslednějšího výběru poplatků za
svoz odpadu jsme na místa, kam nezajede
kuka vůz, rozmístili velkoobjemové kontejnery na komunální odpad. Jde o řešení
odpadu převážně pro chataře a chalupáře
z našich chatových oblastí, které jsou těžko
přístupné. Jedná se o Podhoru - kontejner
umístěn na návsi v Dobrkově, Rabouň - kontejner u výjezdu a zadní ulice starý Košumberk - kontejner umístěn u výjezdu směrem
k Paletínské kapli. Klíče k vyzvednutí na MěÚ.

ÚPRAVY KOMUNIKACE
ŽIŽKOVA
V týdnu od 12. srpna začnou práce na úpravě
části ulice Žižkova. Bude se jednat o revitalizaci prostoru po zbořené nemovitosti a realizaci chodníku v nejužším místě ulice u feriálek. Prosíme tedy občany o zvýšenou pozornost v tomto úseku a toleranci dopravního
omezení. Tyto úpravy budou hotovy do konce
měsíce srpna.

70 let Karel Hrnčál, Luže
Ladislav Čejka, Luže
Miroslav Novák, Luže
75 let Marie Skalická, Dobrkov
Vladimír Frinta, Radim
Marta Vyčítalová, Luže
Libuše Dvořáková, Radim
81 let Anna Dušková, Luže

81 let
82 let
83 let
84 let
86 let
87 let
91 let

Alexandr Budínský, Luže
Anna Pelcová, Luže
Richard Husch, Luže
Anna Červeňáková, Srbce
Ladislav Koupil, Luže
MUDr. Oldřich Čoček, Luže
Libuše Jedličková, Luže

V uplynulém období jsme se rozloučili s
Václavou Peškovou, Voletice - 64 let
Helenou Hušákovou, Luže - 48 let
Blaženou Škopovou, Luže - 78 let

Na hradě Košumberk uzavřeli manželství
Aleš Bahník a Tereza Vaňková
Jiří Drnec a Miroslava Olšárová
Jan Sova a Lenka Kopecká

Na Městském úřadu v Luži uzavřeli manželství
Václav Drbal a Michaela Šantrůčková

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem Vladimírem Lacmanem,
za projevy soustrasti a květinové dary.
Dále děkujeme Sboru dobrovolných hasičů Luže.
zarmoucená rodina Lacmanových a Horákových
po úpravě
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PROGRAM RC DaR NA SRPEN

PRÁZDNINOVÉ BUBNOVÁNÍ V HAMZOVĚ LÉČEBNĚ

I v Rodinném centru DaR nám pokračují prázdniny.
Proto nám z pravidelných programů zůstaly středy
od 15 hodin, kdy se budeme setkávat nad pohádkou. No a protože je doba dovolených a cestování,
i my se prostřednictvím pohádek vydáme kolem
světa. V červenci jsme si povídali o putování dvou
bratří - Cyrila a Metoděje, z pohádky se dozvěděli,
proč jsou Romové cikáni, a vydali se za indiány
a do Tibetu. V srpnu zamíříme k protinožcům
do Austrálie, do barevného Japonska a za opicemi
do Afriky.
V pondělí 12. srpna od 10 hodin můžete spolu
s dětmi a lektorkou Blankou Elderfieldovou pokračovat v oprašování angličtiny.
A poslední prázdninový pátek se společně vydáme
po šipkách za pokladem a k poslednímu společnému letnímu táboráku u kostela v Janovičkách.
Pravidelně se začneme setkávat opět v září, program najdete na obvyklých místech.
Můžete nás kontaktovat na tel.: 606 728 504.

Jaké to je, když se setká třicítka dospěláků, seniorů a dětí, neznají se a přitom si společně bez jakékoli přípravy zahrají? To si i v srpnu můžete
vyzkoušet v areálu Hamzovy léčebny. Budeme tam
na vás čekat s dvacítkou bubnů, ale i s dalšími
nástroji, na které se nemusíte učit hrát. Prostě
je chytíte do ruky a přidáte se.
Bubnovat, hrát a zpívat pro radost a uvolnění
budeme ve čtvrtek 15. a 29. srpna od 16 hodin
v altánu nedaleko hlavní vrátnice. Při špatném
počasí se schováme pod střechu altánu.
Hrát na buben mohou přijít zkusit všichni, na věku
a fyzické kondici nezáleží. A proč byste měli? Je to

jednoduché, zvládne to každý. Při bubnování
ze sebe uvolňujeme emoce, napětí, agresi, stres...
Společná hra působí na sladění skupiny, přináší
radost, společný prožitek, uvolnění a tím také
léčí. Bubnování oběma rukama navíc působí na
propojení a vyladění mozkových hemisfér.
Pomáhá při problémech s psaním, čtením a řečí,
přispívá k rozvoji koordinace. Příspěvek je 45
korun.
Na letní setkání s vámi při hudbě se těší muzikoterapeuti Alžběta a Pavel Jasanští. Více o nás najdete
na webu zemezneni.webnode.cz, své dotazy
můžete volat na tel.: 606 728 504.

· Středa 7. srpna, 15.00
Australská pohádka. Proč má klokan dlouhý ocas
a wombat ploché čelo. „...Původně vypadali klokan Mirram a wombat Warreen jako lidé. Byli
to dobří kamarádi, chodili společně na lov a žili
v jednom táboře...“ Výlet k protinožcům, hrajeme
si na klokany. Sportovní hry na zahradě.
· Pondělí 12. srpna, 10.00
Hravá angličtina pro děti i dospělé. Základní
gramatická pravidla a návod, jak se rychle zlepšit
v angličtině. S Blankou Elderfieldovou.
· Středa 14. srpna, 15.00
Japonská pohádka. Jak liška pomohla Hajazóovi
k penězům. „...V Japonsku lidé odedávna věřili, že
lišky mohou na sebe brát podobu lidí a že se jim
přitom podařilo ledaskoho napálit...“ Skládanka
z papíru, jedení popkornu hůlkami, čajové hry na
zahradě.
· Středa 28. srpna, 15.00
Africká pohádka. Proč je zebra pruhovaná
a pavián má lysý zadek. „...Před dávnými časy,
když byla Země mladá, byl povrch země suchý a
horký. Celý svět se rozpaloval horkem...“ Výlet do
Afriky, opičí stezka na zahradě.
· Pátek 30. srpna, sraz ve 14.30
Ahóóój prázdniny, čili poslední prázdninový
táborák. Šipkovaná za pokladem, od RC DaR ke
kostelíku v Janovičkách, oheň, opékání a zpívání.
(něco k opékání a hudebí nástroje s sebou).

Oblastní charita Pardubice vyhlásila sbírku školních potřeb
pro sociálně znevýhodněné rodiny a pro rodiny v nouzi.
Sbíráme:
aktovky, penály, sešity, pravítka, kružítka, nůžky, ořezávátka,
gumy, tužky, propisky (i s náplní), pera (zn. Tornádo) apod. – vše v
dobrém, použitelném stavu
Své dary můžete až do konce prázdnin přinášet do Rodinného centra DaR Luže (Družstevní
213) vždy ve středu od 15 do 17:30 hodin.
Tel.: 606 728 504 (paní Jasanská).
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TENIS NA KURTECH V BĚLÉ
13. ročník tenisového turnaje jednotlivců uspořádal
v sobotu 13.července tenisový oddíl SK Bělá. Turnaje
se zúčastnilo 11 hráčů, kteří bojovali ve dvou skupinách o postup do závěrečného play off. Velké zklamání přinesl turnaj minulým šampionům. Jirka Kremlička obsadil až šesté místo a Jirka Herynek st. podlehl
v boji o třetí místo svému synovi Adamovi po boji 7:5.
Adam hrál po celý turnaj velice dobrý tenis. Své první
vítězství mezi jednotlivci vybojoval Josef Tůma, který
ve finále zdolal Josefa Chalupníka ze Skutče 6:3, když
dokázal finálový zápas otočit ze stavu 1:3, a pěti gamy
za sebou tak získal vysněný pohár. První tři hráči byli
za své výkony odměněni krásnými poháry.
Konečné pořadí turnaje: 1. Tůma Josef, 2. Chalupník
Josef, 3. Herynek Adam, 4. Herynek Jiří st., 5. Tůma
Jan, 6. Kremlička Jiří
Tenisový oddíl připravuje na sobotu 10.srpna turnaj
veteránů. Přihlášená dvojice musí splnit limit - dohromady dosáhnout 100 let.
17.ročník Memoriálu Karla Bláhy v turnaji deblů se
uskuteční 23.-24.srpna. Loňské vítězství bude obhajovat dvojice Kouba - Vrba z Chrudimi. O výsledcích
jednotlivých turnajů vás budeme informovat v dalších
číslech zpravodaje.
Tenisté nadále pokračují ve výstavbě třetího tenisového kurtu. O tomto víkendu se již kopaly díry pro
osazení plotových sloupků, dosypával se okrajový
břeh kurtu štěrkem a řešilo se kropení kurtu.
Jan Sychra st.

SRPEN 2013

DAMBOŘANKA

10. srpna 2013

od 15,00 hodin, Stadion Luže
Vstupné 50,- Kč

HLEDÁ SE PREMIÉR
V minulých dnech se nám přihlásil horký kandidát na
dalšího premiéra naší země. O jeho podpoře můžete
hlasovat na facebooku na stránkách Hledá se premiér.
Můžete vkládat i další horké kandidáty.

K ZAMYŠLENÍ
Dospěla jsem k názoru, že je pravdivé přísloví „ Kdo
má rád zvířata, má rad lidi“. Kam se všichni tak
ženeme? Stále spěcháme, jsme bezcitní ke svému
okolí. Ulice Žižkova se stala velice nebezpečnou.
Téměř nikdo tam neomezí rychlost. Je jenom otázka
času, než se něco stane. Vždyť je tam škola, kam chodí
prvňáčci, kteří nemají dost zkušeností se silničním
provozem. V neděli nám na této silnici srazili
kocourka. Bohužel není to první kočička, ale už
několikátá. Ten někdo musel jet velikou rychlostí, že
náš Monty neměl vůbec žádnou šanci. Byl dobře
vycvičený a aut se bál. Kdo má rád zvířata, ten jistě
chápe, že zvíře je jako člen rodiny. Bydlím naproti této
ulici, a tak vidím i slyším, jakou rychlostí tam auto
jezdí. V poslední době i hodně motorky. Můžeme
jenom doufat, že až tady bude policie, že si tuto
komunikaci ohlídá. Nebo se do této doby řidiči ukázní
a budou dávat větší pozor? Moc bych tomu chtěla
uvěřit. Vždyť i zvířátka mají právo na život.
Dana Bašusová
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KOŠUMBERSKÉ
LÉTO 2013 - SRPEN

ROZPIS ZÁPASŮ TJ LUŽE - PODZIM 2013
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Chystáme pro Vás otevření nové lékárny
v ulici Za Pilou v průběhu měsíce září.
Otevírací doba:
pondělí - pátek 07:30 - 16:00 hodin
V naléhavých případech lze mimo otevírací
dobu po telefonické domluvě
tel. 724 838 591
léky vydat nebo výjimečně dopravit domů.

Chceme Vám nabídnout
co nejlepší služby za příznivé ceny.
Lékárna Violka
Darujeme koťátka narozená
na začátku června. Tel.: 608 165 454.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 14. ČERVNA 2013 - 1. ČÁST
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